
 

 

 
 
Til stede: Jakob Lage Hansen (JL), Betina Rye Jensen (BJ), Sara Nissen (SN), Trine Klitgaard 

Bro (TB), Kim Segelcke (KS), Niels Rasmussen (NR), Christina Maria Ørsted 
Clemmensen (CC), Benedikt Eisemann (BE), Aksel Heunicke (AH), Heidi Munch 
Jacobsen (HJ), Mette Menander (MM), Maiken Gjerrow Andersen (MA) 

 
Fraværende: BJ, MA, SN, CC 
 
Mødeleder: Jakob Lage Hansen  
 
 
(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
711 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med følgende ændringer: 
Vi udsætter udvalgsarbejdet (punkt 718) pga 
mandefald.  
Vi tager i stedet to andre punkter på hhv. 
timetalsplanen (pkt 719) og reklamefriskole (pkt 
720) 

 
712 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
14.01.2020 

 
Godkendt 

 
713 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: 
Der er kommet ny bekendtgørelse om fravær. 
Skoler skal nu lave underretninger til kommunen, 
hvis elever har 15% ulovligt fravær. Kommunen vil 
efterfølgende vurdere, om det skal udmøntes i et 
træk i børnepengene. 
 
Fremover skal 7.-9. klasse registreres fraværende 
både i første og sidste lektion. 

 
Elevrådet: 
Elevrådet redegør for nogle undersøgelser, de har 
lavet: 

• Oplevelser af mobning / negativ 
adfærd på nettet 

• Cykelhærværk/-tyveri 

• Holdning til mobilfri-skole 
 

   

   

 

Skole og Familie 

Birkerød Skole 

Dagsorden og referat af 
 
Skolebestyrelsesmøde 76 
Tirsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.00-21.00 
 

 
Birkerød Parkvej 12 
3460 Birkerød 
www.Birkerødskole.dk 
Dato: 05.02.2020 



 

 

Bestyrelsen spørger ind til, hvad elevrådet nu vil 
gøre med resultaterne. Bestyrelsen spørger, om 
elevrådet vil skrive ud til forældrene på skolen om 
cykel-undersøgelsen, og det drøftes, om 
trivselsdagen kan bruges til en drøftelse af de to 
øvrige punkter. 
 
Elevrådet fortæller, at de er i gang med at lave 
vedtægter for elevrådet. De drøfter deres arbejde 
med det fælleskommunale elevråd. 
 
Formanden: 
JL har været til skoleforum. Fokus er pt mest på 
sammenlægningsskolerne.  
Der har været drøftet den nye lov om røgfriskoletid 
og hvorvidt det skal udvides til at gælde de voksne 
også. Der er enighed om, at man ønsker, at det 
skal være en fælles beslutning i kommunen, hvis 
det skal være. 
JL fortæller, at han har foreslået, at kommunen 
søger om dispensation for fælles skoledistrikter 
igen, men at det lige nu ikke er på dagsordenen. 
 
 
Nyt fra forældre på årgangene: 

 
Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
 

714 (O) 30 min 
Budget (B) 
 

Orientering og gennemgang af budget 2020 
HJ orienterer om budgettet. Bestyrelsen godkender 
budgettet. 

715 (O)  
Røgfri skoletid 

Ny lov omkring røgfri skoletid. Hvad får det af 
betydning for vores skole. 
HJ informerer om den nye lov. Skolen skal vedtage 
sanktioner. PT ligger arbejdet i MED-udvalget. 

716 (D)  
Kvalitetsrapporten 
 

Gennemgang af konklusioner i skoleområdets 
kvalitetsrapport samt præsentation  
af data omkring Birkerød skole karakter, nationale 
test samt National trivsel. 
 
Lukket punkt. 

717(D) 
Trivselspolitik 

Udvalget ønsker en midtvejsdrøftelse med hele 
bestyrelsen omkring ændringer i indholdet af 
trivselspolitikken. 
 
Udvalget fremlægger et forslag om, at vi deler 
arbejdet op i det allerede skrevne dokument med 
Trivselspolitik/antimobbestrategi og et egentligt 
princip. Dette af hensyn til at kunne gøre det 
tydeligere, hvem det henvender sig til.  



 

 

Der er opbakning til, at udvalget fortsætter i den 
retning. 
 
HJ rundsender ark til arbejde med principper til 
alle. 
 

718(D) 
Udvalgsarbejde 

Vi arbejder videre i vores to udvalg: 
 

• Udarbejdelse af Trivselspolitik 

• Forældresamarbejde (Tager udgangspunkt 
i Sara´s opsamling) 

 
Udsat 

719 (O)  
Timetalsplan 

Heidi fortæller om den nye lov, der ændrer på 
timetallet for nogle fag. Samt giver mulighed for at 
vi kan nedsætte skoledagen med 2 timer af den 
understøttende undervisning til to-lærertimer. 
Drøftelse af bestyrelsens holdning til skoledagens 
længde. 
Bestyrelsen godkender timetalsplanen.  
Bevægelsen efterspørges af bestyrelsen. 
 

720 (D) Reklamefri skole Hidtil har vi som udgangspunkt en reklamefri skole. 
Men da det ikke kan undgåes på materialer m.m. 
Har det været op til ledelsen at agere i det. Men vi 
hænger fx ikke reklamer op med mindre det er i 
kommunalt regi. 
 
Bestyrelsen spørger ledelsen, hvad skolen gør. 
Vi har vendt praksis og der er en rimelig hård linje 
om ikke at have reklamer på skolen. Vi giver lov til 
kommunale sportstilbud og musikskolen. 

721 (D) JL /5 min 
Evt. 

Næste møde flyttes til 25. marts 
 

Punkter til senere drøftelse: Badning(omklædning), reklamefri skole 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 
Onsdag 18.03.20   25. marts 
Torsdag 16.04.20 
Onsdag 13.05.20 
Torsdag 11.06.20 kl. 19-21 inkl. spisning 

 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


